From:
To:
Cc:
Subject:
Date:
Importance:

Axelsson, Henrik
"Rolf Hedman"; Ardenfors, Thomas; Ramstrand, Magnus
Bornelind, Ingegärd; Birgitta Enberg; Björn Juhlin; Eileen Pålsson; Jan olsson; Per Nylén; Lennart Wallin;
johannes holmertz; niklas zetterberg; Jonas Enberg
SV: Förslag till förlikningsavtal
Wednesday, June 26, 2019 12:21:47 PM
High

Hej igen!
Tack för förtydligande om att det är Per som är behörig firmatecknare. Jag har ringt Per men inte
lyckats nå honom, jag har lämnat meddelande i ärendet. Som jag tidigare förmedlat så behöver
påskrift ske någon gång under torsdag 27/6 alt fm 28/6 för att vi ska kunna leverera materialet till er
innan semestern. Vi behöver därav komma i kontakt med Per omgående för att boka en tid för
underskrift av förlikningsavtalen samt leverans.
I samband med påskrift behöver ni från villaägarföreningen kunna styrka att Per är behörig
firmatecknare via era stadgar, årsredovning el. liknande. Där behöver även framgå att Per själv har
mandat att underteckna så det inte krävs två i förening för undertecknande.
Mvh
Henrik Axelsson
Från: Rolf Hedman [mailto:rolf-hedman@telia.com]
Skickat: den 26 juni 2019 10:45
Till: Axelsson, Henrik <henrik.axelsson@sollentuna.se>; Ardenfors, Thomas
<thomas.ardenfors@sollentunakommunfastigheter.se>; Ramstrand, Magnus
<magnus.ramstrand@sollentuna.se>
Kopia: Bornelind, Ingegärd <ingegard.bornelind@sollentuna.se>; Birgitta Enberg
<enberg.persson@gmail.com>; Björn Juhlin <bjuhlin2@gmail.com>; Eileen Pålsson
<eileen@palssons.com>; Jan olsson <fredsvagen5@telia.com>; Per Nylén <per@masternylen.se>;
rolf hedman <rolf-hedman@telia.com>; Lennart Wallin <53wallin@telia.com>; johannes holmertz
<jholmertz@yahoo.se>; niklas zetterberg <n.zetterberg@gmail.com>; Jonas Enberg
<jonas.enberg@fidell.se>
Ämne: Re: Förslag till förlikningsavtal

Hej
Den som undertecknar för Törnskogens villaförening u.p.a är Per Nylén. Vilket jag har
meddelat tidigare, och som är inskrivet i det så kallade förlikningsavtalet.
Det går att ta kontakt med Per direkt. Hans telefonnummer är 0707274674.

Rolf Hedman Törnskogens villaägareförening

From: Axelsson, Henrik
Sent: Wednesday, June 26, 2019 8:00 AM
To: 'Rolf Hedman'
Cc: Bornelind, Ingegärd
Subject: SV: Förslag till förlikningsavtal

Hej Rolf!
Jag saknar återkoppling från er kring vem som är firmatecknare och som är behörig att underteckna
avtalet. Som vi pratade om förra veckan på telefon så är det från kommunens sida avsikten att
leverera grill och bänkbord under denna vecka 26 och i samband med leverans underteckna
förlikningsavtalet. Ansvarig kommunjurist som undertecknar från kommunens sida går på semester
from vecka 27 och för att leverans ska kunna ske denna vecka behöver ni omgående inkomma med
uppgifter om firmatecknare för att vi ska kunna leverera materialet.
Vänligen återkom till mig per omgående med behörig firmatecknare så ser vi även till att planera in
leverans av materialet denna vecka.
Mvh
Henrik Axelsson
Från: Axelsson, Henrik
Skickat: den 20 juni 2019 13:40
Till: 'Rolf Hedman' <rolf-hedman@telia.com>
Ämne: Förslag till förlikningsavtal
Hej Rolf!
Bifogar kommuns förslag till förlikningsavtal gällande materialet som tidigare togs bort. Återkom till
mig på måndag med vem som är firmatecknare för er så vi får rätt namn, nu har jag skrivit Per
Nyhlén.
Enklast vore om vi kunde samordna leverans av materialet med att den hos er som skriver under
kunde närvara på plats under nästa vecka så slipper vi träffas två gånger.
Trevlig midsommar!
Hälsningar
Henrik Axelsson

Enhetschef trafik och natur
Samhällsbyggnadsavdelningen
Kommunledningskontoret
Sollentuna kommun

___________________________________________
Tfn direkt 08 - 579 232 76
Tfn vxl 08-579 210 00

